
 
 
 

Formandens beretning for 2022 

Spejderåret 2022 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar. 

I marts afholdt gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, 
hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde, blandt andet årskalenderen, udvalg og 
gruppens udviklingsplan. En hyggelig dag, hvor vi får lavet mange praktiske ting, men 
også en dag hvor hyggen er i højsædet. Vi havde i år besøg af Hanne Grethe og 
Christian, som hjalp os med en god omgang folkedans – tak til dem. 

I foråret havde bestyrelsen indstillet Gitte til årets lederpris i Brønderslev Kommune. 
Selvom prisen gik til en anden dygtig leder i kommunen, er vi utrolig glade for det 
store arbejde, Gitte lægger i Brundurs Gruppe. 

I marts havde vi en Arbejdsdag i Bakkehytten. Her blev klaret alt fra rengøring, 
oprydning i skoven, opfyldning af brændeskur og maling til rensning af tagrender.  Det 
var dejligt at se så mange familier komme og gi’ en hånd med. 

De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a. 
divisionsturnering, sommerlejre og oprykningstur. 

I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev 
Marked. 2022-markedet blev et godt besøgt marked med fint vejr, hvilket gav en 
utrolig flot omsætning i kaffe/kage-teltet og ved parkeringen. Det kan vi alle være 
glade og tilfredse med, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at uden 
markedet så Brundurs Gruppes økonomi ikke ud, som den gør, så en stor tak for 
hjælpen. Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer 
forældre. Jo flere vi er, der hjælper i flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem 
det er vi giver hjælpen til – nok er det Brundurs Gruppe, men gruppen er jo i bund og 
grund vores egne børn og unge. 

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, som i år gik til Klitten ved Lyngså. Vi 
havde en rigtig dejlig og hyggelig tur, hvor vi fik et indblik i en magisk verden med 
troldmænd og hekse. Temaet var Harry Potter, og der blev holdt en super flot festaften, 
hvor salen blev pyntet med græskar og efterårsfarver. Der er igen i år blevet lagt et 
stort arbejde i planlægningen og gennemførelsen af turen – tak for det. Også en stor 
tak til de frivillige, der havde meldt sig til at hjælpe på madholdet og til praktiske 
opgaver. Tak for jeres hjælp – det er altid så rart med den store opbakning. 

Traditionen tro har bestyrelsen afholdt julefrokost for lederne, bestyrelsen og klanen. 
Det var en dejlig aften, hvor bestyrelsen på den måde har mulighed for at gøre noget 
for de voksne, der i løbet af året gør så meget for børnene i gruppen. 



 
 
 
Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt 
frivilligt for vores børn. Jeg vil også gerne takke alle i bestyrelsen for godt samarbejde. 
Til slut tak til alle jer forældre, der slutter op om gruppen, når vi har arrangementer og 
brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en ekstra hånd i Bakkehytten 
m.m. TAK! 

Venlig hilsen 

Ann Kristina Skamriis Andreasen, Bestyrelsesformand 


